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Capital da bicicleta

World Bike Tour chega ao Rio trazendo pedalada virtual na praia de Copacabana e disputa para seis mil pessoas pelo Flamengo {pág 04}

Óleo vaza em Campos e
Chevron pede para sair

ANP autua empresa norte-americana pela 12a vez Novo vazamento de óleo na bacia seria de fissura no fundo
do mar e não do poço que causou dano ambiental em novembro Empresa ainda não pagou nenhuma multa {pág 02}

Imóvel no
Centro sobe
até 65,9%

Fla faz 3 a 0,
cede o empate
e se complica
Rubro-negro vencia o jogo 
até os 31 minutos do 
segundo tempo {pág 23}

Zona norte também registrou
alta em 2011, segundo pesquisa
do Secovi-RJ Metro quadrado
na cidade cresce 15,8% {pág 04}

Boom imobiliário

DRICA MORAES VOLTA
AOS PALCOS APÓS  

LUTA CONTRA
LEUCEMIA {pág 20}

DEBORAH COLKER FAZ
TEMPORADA POPULAR  

DE ‘TATYANA’ NO
JOÃO CAETANO {pág 22}

ARANHA
DOCUMENTÁRIO
TRAÇA O PERFIL
DO MITO DO UFC
{pág 20}

Mín 20°C
Máx 29°C

RIO DE 
JANEIRO
Sexta-feira, 
16 de março de 2012
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Multada na Lei Seca

A atriz Thaís
Fersoza se recusou
a fazer o teste do
bafômetro, na
madrugada de
ontem, durante
uma blitz da
operação Lei Seca,
na Barra da Tijuca,
e foi multada em
R$ 957,70. A atriz,
que estava
acompanhada do
cantor Michel Teló,
teve a habilitação
apreendida, além
de ter perdido 7
pontos na carteira.
O carro dela foi
liberado após um
condutor se
apresentar para
dirigi-lo.

A petroleira norte-america-
na Chevron informou on-
tem que identificou um no-
vo vazamento de óleo no
campo de Frade, na bacia
de Campos, a 3 km do local
onde ocorreu um derrama-
mento de 2,4 mil barris de
petróleo no dia 7 de no-
vembro do ano passado.

Segundo a empresa, uma
pequena mancha de óleo,
que provocou o vazamento
de cinco litros de óleo, foi
detectada no dia 4 de mar-
ço, durante monitoramento
que técnicos fazem regular-
mente no campo petrolífe-
ro. Mas o local de origem do
vazamento só foi encontra-
do na noite de terça-feira. 

Por causa do acidente, a
Agência Nacional do Petró-
leo (ANP) autuou a petrolei-
ra por não atender notifica-
ção do órgão para “apre-
sentar as salvaguardas soli-

citadas para evitar novas
exsudações na área”. 

Essa foi a 12ª vez que a
Chevron foi autuada pela
ANP desde o vazamento do
ano passado, mas ainda não
recebeu nenhuma multa. A
agência informou que há
quatro processos adminis-
trativos correndo, mas não
há prazo para os resultados.

No entanto, no fim da tar-
de de ontem, a petroleira
anunciou que solicitou à
ANP para suspender tempo-
rariamente suas operações
no Brasil para a realização
de estudos que permitam
compreender o motivo do
novo vazamento. A Che-

vron disse que quer enten-
der mais detalhadamente o
funcionamento do poço.

Porém, a ANP informou
que até o início da noite
não havia recebido a solici-
tação e, quando receber, vai
analisar o pedido. No ano
passado, a agência já tinha
proibido a empresa de per-
furar novos poços no país. 

Análise de risco
O secretário estadual do
Ambiente, Carlos Minc, dis-
se que o novo vazamento
mostra, mais uma vez, a im-
portância de um estudo de
análise de risco, bem como
a adoção de rigorosas medi-
das ambientais preventivas
para atividades de perfura-
ção de óleo no fundo do
mar: “O Estado do Rio não
vai se omitir, como não o
fez da outra vez. Ainda há
fatos nebulosos”. METRO RIO

Subsecretaria vai cuidar da 
segurança de grandes eventos

Chevron pede
à ANP para
interromper
ações no país Morto na Antártida,

militar é enterrado
O corpo do militar Roberto
Lopes dos Santos, morto
durante um incêndio na
Estação Comandante Fer-
raz, na Antártica, no dia 25
de fevereiro, foi enterrado
ontem à tarde, no cemité-
rio do Caju, na zona por-
tuária. O sepultamento
aconteceu 16 dias depois
da chegada do corpo ao
Brasil. 

Com honras fúnebres, o
enterro do militar foi
acompanhado por cerca de
150 amigos e familiares e

teve a presença de uma
guarda, que fez três salvas
de tiros no local. A bandei-
ra do Brasil, que cobria o
caixão, foi dobrada e entre-
gue à família do militar
após o sepultamento.

A demora para o enterro
ocorreu devido aos exames
de DNA, que só foram con-
cluídos na sexta-feira da se-
mana passada. No entanto,
só na quarta-feira a família
recebeu a notícia de que o
sepultamento havia sido
marcado. METRO RIO

Novo vazamento de óleo é identificado na bacia de
Campos Empresa é autuada pela 12ª vez em 4 meses  

O governo criou uma secre-
taria especial para ser res-
ponsável pelo planejamen-
to de operações de seguran-
ça e coordenação das forças
policiais durante grandes
eventos, como a Rio+20 e a
Copa do Mundo de 2014. A
secretaria Extraordinária é
vinculada ao ministério da
Justiça e foi criada através
de decreto publicado ontem
no Diário Oficial da União.

O órgão terá um coman-
do de operações, um de in-
teligência, um de logística e
outro de projetos especiais.

A direção, inicialmente, se-
rá do delegado José Ricardo
Botelho, da Polícia Federal.

A Copa das Confedera-
ções de 2013 também deve-
rá ser alvo de ações da secre-
taria. Mas o órgão não será
responsável pela segurança
da Olimpíada de 2016, já
que a Autoridade Pública
Olímpica deverá criar uma
diretoria específica para tra-
tar do tema. METRO RIO

Sepultamento ocorreu 16 dias após a chegada do corpo 

REGINALDO PIMENTA/ FUTURA PRESS

Jovem cai
em bueiro
no Galeão
A funcionária do estacio-
namento do Aeroporto
Internacional Antônio
Carlos Jobim (Galeão) ,
Daiana dos Santos Almei-
da, de 20 anos, caiu em
um bueiro de mais de um
metro e meio de profun-
didade no Terminal 1, na
madrugada de ontem. 

Encontrada por um se-

gurança, a jovem foi le-
vada para o Hospital Fe-
deral de Bonsucesso, no
subúrbio, com ferimen-
tos no ombro e no braço
esquerdo.

Daiana contou que es-
tá acostumada a passar
pelo local, mas caiu no
bueiro porque se distraiu
mexendo no celular.

Ontem, após o acidente,
funcionários da Infraero
taparam o bueiro e mais
um outro próximo ao lo-
cal, que também estava
aberto. METRO RIO

Teló no carona

Thaís Fersoza se recusou 
a soprar o bafômetro

Mais um
Extra com
baratas
O supermercado Extra de
Vila Isabel, na zona nor-
te, recebeu multa de R$
1.141,30, ontem, após fis-
cais da Vigilância Sanitá-
ria terem encontrado ba-
ratas nas bancadas de fru-
tas, legumes e verduras.

A secretaria municipal
de Saúde e Defesa Civil

disse que a reabertura das
bancadas só poderá ser
feita após o cumprimento
de todas as exigências sa-
nitárias e nova inspeção
para verificar se há condi-
ções de funcionamento.
Já o Extra afirmou que fo-
ram encontrados apenas
“resíduos de praga”. 

Na terça-feira, um su-
permercado Extra do
Méier foi fechado pela
Vigilância Sanitária por
infestação de baratas. 

METRO RIO 

“A principal
estratégia é buscar 
a integração entre
órgãos federais,
regionais e
municipais.”
NOTA DA PRESIDÊNCIA

20bilhões de reais é
o valor total a

que chegam os pedi-
dos de indenização
contra a petroleira por
vazamentos de óleo. 
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Quem está à procura de um
imóvel para morar sabe que
a dificuldade para encon-
trar a casa própria continua
no Rio de Janeiro. O preço
do m2 está subindo. Porém,
segundo o Sindicato da Ha-
bitação do Rio de Janeiro
(Secovi-RJ), a variação já não
é tão grande como foi um
ano atrás. Segundo o Pano-
rama do Mercado Imobiliá-
rio 2011, que será lançado
na semana que vem, o valor
médio do m2 para venda, na
capital fluminense, subiu
15,8% de janeiro a dezem-
bro do ano passado, en-
quanto no mesmo período
de 2010 essa variação ficou
em 42,1%.

“2010 foi o ano do boom
imobiliário. Agora, vamos
verificando uma estagna-
ção, principalmente nas
áreas do Leblon e Ipanema,
que já estavam saturadas.
Mesmo assim, há um cresci-

mento expressivo em ou-
tras partes da cidade, como
na zona norte e no Centro”,
explica Maurício Eiras, coor-
denador estatístico do Cen-
tro de Pesquisas e Análise
da Informação (Cepai), do
Secovi-RJ.

Mesmo caminhando pa-

ra a estagnação, a zona sul é
responsável pela maior va-
riação registrada pelo Cepai.
Os apartamentos de um
quarto na Lagoa tiveram va-
lorização de 91,5%. Outro
destaque fica para a Gávea,
que teve variação para apar-
tamentos de três quartos de

46% (o m2 custa R$ 12,751). 
Na zona norte, com in-

vestimentos em infraestru-
tura e o aumento no núme-
ro de Unidades de Polícia
Pacificadora, os bairros so-
freram forte tendência de
valorização. Destaque para
Vila Isabel e Méier, que ti-
veram, respectivamente,
variação do m2 para venda
de 46,9% (para dois quartos,
indo para R$ 4,308 o m2) e
62,4% (quatro quartos foi
para R$ 3,157 m2). “O mes-
mo vale para o Centro, por
causa do Porto Maravilha e
de outros projetos. O m2 do
apartamento de 2 quartos
valorizou 65,9% (custa R$
5,632), ante os 10,2% do
ano anterior”, comenta
Maurício Eiras.

Detran começa a
fazer blitz móvel
O Detran começou a apertar
o cerco às irregularidades
com uma nova modalidade
de fiscalização: a móvel.
Desde ontem, quatro equi-
pes percorrem ruas e vias
expressas da cidade, como
Linha Vermelha e Linha
Amarela. Em outra etapa, a
operação será estendida pe-
la região metropolitana,
Baixada Fluminense e inte-
rior do Estado.

A equipe é composta por
dois motociclistas do Bata-
lhão de Choque (BPCho-
que), um reboque e um veí-
culo equipado com sistema
de leitura de placas interli-
gado à rede do Detran. 

“Estamos usando a tecno-
logia para realizar a fiscali-

zação sem prejudicar a flui-
dez do trânsito e sem causar
transtornos aos motoristas”,
afirmou o presidente do De-
tran, Fernando Avelino.

O equipamento detecta
veículos irregulares e mo-
toristas cujas carteiras de
habilitação estão vencidas.
De dentro do veículo, o
agente do Detran avisa, via
rádio, aos policiais milita-
res que, imediatamente,
abordam o motorista fla-
grado. Quem tiver o carro
rebocado terá de pagar
multa de R$ 191, R$ 73,68
pelo reboque e R$ 39,04 de
diária do depósito, além de
ser punido com sete pon-
tos na carteira de habilita-
ção. METRO RIO

Apartamento de um quarto na Lagoa valorizou 91,5%, 

subindo para R$ 15,523 o m2, segundo o Secovi-RJ

PEDRO KIRILOS / RIOTUR / DIVULGAÇÃO

Apesar da alta,
preço dos imóveis
do Rio sobe menos

Segundo pesquisa, m2 da cidade varia 15,8% em 2011, menos do que no
ano anterior Centro e zona norte estão mais valorizados por causa de UPPs

Dois carros foram rebocados nos primeiros cinco minutos

CLARICE CASTRO / METRO RIO

BRUNA PRADO  / METRO RIO

Viagem em

duas rodas 

Quem passou em frente ao Copacabana Palace ontem encontrou uma enorme bicicle-
ta. Ela faz parte do World Bike Tour, uma volta ao mundo virtual, que fica no Rio até dia
31. No local, os participantes podem usar as 12 bicicletas, das 16h às 22h, com uma tela
que simula viagem pelo mundo. O evento prevê várias atividades até 1º de abril, 
quando seis mil pessoas percorrerão 11 km entre o Flamengo e a praia de Copacabana.

Pedalando no Rio

O evento promove uma volta ao mundo virtual em bicicletas

Integração metrô e
trem fica mais cara
O usuário que utiliza o me-
trô e o trem em passagens
integradas pagará 17,85% a
mais pelas duas conduções
somadas a partir de segun-
da-feira. As concessionárias
SuperVia e Metrô Rio decidi-
ram suspender a promoção
que mantinham, em con-
junto, desde 2000. Não se-
rão mais vendidos tíquetes
integração. 

Assim, em vez de R$ 4,20,
o passageiro que usar os
dois modais seguidamente,
em seus itinerários, pagará

o valor cobrado no Bilhete
Único estadual: R$ 4,95. To-
dos os dias são vendidos 70
mil bilhetes integrando as
duas conduções.

Entre os motivos alegados
pelo Metrô Rio está o fato de
haver vulnerabilidade no
sistema de venda de tíque-
tes de papel no modelo inte-
gração. Já a SuperVia infor-
mou que a adoção do Bilhe-
te Único vai facilitar a ob-
tenção de informações so-
bre os hábitos dos passagei-
ros. METRO RIO

Barcas S/A
terá plano de
segurança
O Conselho Diretor da
Agência Reguladora de
Serviços Públicos de
Transporte (Agetransp)
determinou que a Barcas
S/A apresente, no prazo
de 30 dias, um plano de
segurança para usuários e
cronograma de treina-

mento de reciclagem de
toda a tripulação. O pro-
grama será avaliado por
uma comissão técnica do
órgão fiscalizador.

O motivo da medida foi
a colisão do catamarã Vi-
tal Brasil com a parte fixa
da estação Araribóia, em
Niterói, em agosto de
2009. Caso a deliberação
não seja cumprida, a em-
presa poderá ser multada
em R$ 100 mil. 

METRO RIO

JULIO CALMON
METRO RIO
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A Associação Nacional dos
Mutuários registrou au-
mento de 30% no volume
de consultas de consumi-
dores que temem perder o
imóvel financiado por ina-
dimplência. Segundo a en-
tidade, foram, em média,
120 casos por mês entre ja-
neiro e março deste ano.

No mesmo período, hou-
ve um crescimento de 20%
no número de ações leva-
das pela associação à Justi-
ça para evitar que o imóvel
com atraso nas prestações
seja levado a leilão. 

Segundo o presidente da
entidade, Marcelo Augusto
Luz, o aumento dos casos
se deve à falta de conheci-
mento dos mutuários so-
bre as condições dos novos
contratos de financiamen-

to de imóveis.  Bancos e fi-
nanceiras passaram a utili-
zar como instrumento de
garantia a alienação fun-

diária no lugar da tradicio-
nal hipoteca. 

Na prática, o banco ga-
nhou um instrumento pa-

ra retomar o imóvel rapi-
damente do mutuário
após  três meses de atraso
nas prestações. “A retoma-
da levava anos. Agora, o
mutuário pode perder o
imóvel em três meses”,
afirma Luz. 

A entidade tem reco-
mendado que o mutuário
inadimplente entre na Jus-
tiça para evitar a retoma-
da do imóvel. 

Em geral, os processos
demoram de um a três
anos para serem defini-
dos. “Enquanto existir a
ação, o mutuário com pe-
dido deferido de liminar
para a suspensão de leilão
não poderá ser despeja-
do”, afirma o presidente
da associação.

METRO

Perda de imóvel deixa
inadimplente alerta

Importados lideram aumento em fevereiro

GABO MORALES/FOLHAPRESS

Contratos permitem retomada rápida por bancos por falta de pagamento
Ações contestando leilão por atraso cresceram 20% entre janeiro e março

Preço de carro novo
sobe pelo 3º mês
Os carros novos ficaram
0,24% mais caros em feve-
reiro, frente a janeiro. Es-
sa foi a terceira alta conse-
cutiva nos preços. Segun-
do a Agência AutoInfor-
me, no primeiro bimes-
tre, os novos apresenta-
ram elevação  de 0,28%.

A alta é resultado do au-
mento do preço dos im-
portados, que tiveram que
repassar ao preço final os
30 pontos percentuais de
IPI a mais que passou a vi-
gorar no final do ano pas-
sado. Segundo a agência,

as marcas importadas fo-
ram as que mais aumenta-
ram os preços. No total, 20
marcas tiveram alta de
preço no mês passado, 12
ficaram estáveis e 15 apre-
sentaram queda.

Entre as marcas tracio-
nais, a Volkswagen foi a
única marca que teve au-
mento de preço no mês. Na
média, os carros da monta-
dora ficaram 1,05% mais ca-
ros. Fiat, GM e Ford apre-
sentaram queda de preço,
de 0,17%, 0,69% e  de 1,49%,
respectivamente. METRO

Procon vai recorrer
para suspender sites
O Procon-SP vai recorrer da
decisão da 7ª Vara da Fa-
zenda Pública de São Pau-
lo, que liberou as ativida-
des da B2W, que reúne os
sites Americanas.com, Sub-
marino e Shoptime.

A liminar foi obtida na
noite de quarta-feira pela
B2W, que estava impedida
de operar por 72 horas os
seus sites de comércio ele-

trônico, por conta do au-
mento significativo de re-
clamações em 2011. A
maioria das queixas está
relacionada à falta de en-
trega dos produtos ou a de-
feitos nos itens adquiridos.

Segundo o Procon-SP,
em 2011, houve 6.233 re-
clamações contra os sites,
um salto de 180% em rela-
ção ao ano anterior. METRO

Bradesco supera Telefônica
e lidera número de queixas
O Bradesco foi a empresa
com maior número de re-
clamações de consumidores
em 2011, segundo a Funda-
ção Procon-SP. O banco rece-
beu um total de 1.723 de-
mandas no órgão. Em 2010,
a instituição estava na ter-
ceira posição da lista.

A Telefônica, que desde
2006 ocupava o topo do
ranking de reclamações do
Procon-SP, caiu para a sex-
ta posição em 2011. Em se-
gundo lugar na lista está a
B2W, que congrega os sites
Americanas.com, Shopti-
me e Submarino, com
1.574 demandas. 

Para o Bradesco, a posi-
ção no ranking “reflete a
incorporação, pela primei-
ra vez, dos apontamentos
referentes ao banco Ibi”.
“Os processos do Ibi já fo-
ram integrados e já come-
çam a receber o mesmo
tratamento dado aos pro-
cessos do Bradesco, no sen-
tido de serem alinhados
aos padrões de qualidade e
agilidade do banco.”

No segmento financeiro,
as principais reclamações
dizem respeito a problemas
básicos, como reclamações
sobre lançamentos em fatu-
ras de compras não efetua-

das ou sobre cartões e servi-
ços não solicitados.

No ranking de empresas
com pior índice de reclama-
ções não atendidas, o topo
da lista é ocupada pelo Car-
refour, com 91% de queixas
não atendidas. Em segundo
lugar, está o PanAmericano,
com uma taxa de 77%.

Um dos destaques nega-
tivos em 2011 foi o cresci-
mento das reclamações so-
bre empresas cujos serviços
são contratados pela inter-
net. A quantidade de aten-
dimentos cresceu 86,6%, to-
talizando 43.978 demandas

METRO

RECALL

Aviso poderá
ser feito 
por e-mail
O Ministério da Justiça
lançou ontem o sistema
de recall informatizado,
que permite que os con-
sumidores recebam avi-
sos por e-mail. A partir de
hoje, os processos de cha-
mamento para correção
de falhas em produtos co-
mercializados no Brasil
deverão aparecer na pági-
na do Departamento de
Defesa do Consumidor as-
sim que as empresas en-
viarem a notificação. Os
consumidores que tive-

rem interesse em receber
os avisos poderão se ca-
dastrar na página
www.mj.gov.br. 

Outra novidade é que
as companhias que abri-
rem processo de recall fo-
ra do país e atuam no Bra-
sil passam a ter de infor-
mar ao ministério se o
problema pode afetar as
unidades vendidas no
país, o que não ocorre
atualmente. Também pas-
sa a ser obrigatória a en-
trega de um comprovante
de serviço realizado para
os clientes atendidos. A
não convocação do recall
ou a não entrega do com-
provante resulta em mul-
ta e até a suspensão da fa-
bricação do item. 

METRO

Ranking

Fonte: Procon-SP    *Metropolitana

As empresas com maior número de reclamações em 2011

1º

2º

3º

4º

5º

Bradesco

B2W

Itaú-Unibanco

LG Eletronics

TIM

1.723

1.574

1.383

1.164

937

6º

7º

8º

9º

10º

Telefônica

Oi

Eletropaulo *

Carrefour

Panamericano

835

806

801

746

716

Empresa Número 
de reclamações

Empresa Número 
de reclamações

Liminar garante permanência em imóvel

MARCELO JUSTO/FOLHAPRESS

Governo
investiga
importação
de vinhos
A Secex (Secretaria de Co-
mércio Exterior), do Minis-
tério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exte-
rior, abriu investigação pa-
ra aplicar salvaguarda às
importações de vinhos, o
que pode resultar em
ações como aumento do
imposto ou limitação da
quantidade a ser compra-
da de outros países. 

Segundo o ministério,
o pedido de investigação
para aplicação de salva-
guarda foi feito no ano
passado pelo Ibravin (Ins-
tituto Brasileiro do Vi-
nho), pela Uvibra (União
Brasileira de Vitivinicultu-
ra), pela Fecovinho (Fede-
ração das Cooperativas do
Vinho) e pelo Sindivinho
(Sindicato da Indústria do
Vinho do Estado do Rio
Grande do Sul).

Se a medida de salva-
guarda for aplicada, será
implementado também
um plano de ajuste do se-
tor, para aumento de pro-
dutividade e investimen-
tos, redução de custos e
qualificação dos produtos
por meio de inovações tec-
nológicas. METRO
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Governo
recua e
libera bebida
Um dia depois de o gover-
no prometer retirar a libe-
ração de bebida alcoólica
da Lei Geral da Copa, o re-
lator do projeto, Vincente
Cândido (PT), voltou atrás
e afirmou que vai manter
o artigo.

Para Cândido, os deputa-
dos se equivocaram anteon-
tem ao anunciar que o país
não assumiu compromisso
com a Fifa em garantir a co-
mercialização de bebidas
alcoólicas nos estádios. 

O ministro do Esporte,
Aldo Rebelo, também des-
mentiu ontem a versão dos
parlamentares sobre a falta
de compromisso com a Fifa
e disse que um documento
assinado pelo então presi-
dente Lula, em 2007, firma-
va o compromisso de libe-
rar a venda de cerveja na
Copa 2014. 

Apesar da oposição de
deputados à liberação de
bebidas, Cândido acredita
que a lei deve ser aprovada
no plenário da Câmara, na
próxima semana. METRO

PF prende 20 acusados
de fraudar importações

Oito servidores da Receita faziam
parte da fraude Cargas eram
desviadas antes de chegar ao porto
A operação Navio Fantas-
ma da PF (Polícia Federal)
desarticulou ontem uma
rede especializada em
fraudes no pagamento de
impostos de importações
em aeroportos do país.

A Receita Federal, que
participou da operação, esti-
ma que o prejuízo pode che-
gar a US$ 50 milhões.

Segundo as investiga-
ções, o esquema envolvia oi-

to servidores da Receita que
trabalhavam nos aeroportos
e no porto de Santos, no li-
toral de São Paulo.

A quadrilha importava
tablets, celulares, relógios e
armações de óculos de grife.
Os artigos eram declarados
como objetos de baixo va-
lor, como peças para manu-
tenção de navio. A estimati-
va é a de que o grupo tenha
movimentado 220 tonela-
das em mercadorias. No to-
tal, 33 pessoas foram indi-
ciadas.

A fraude ocorria durante
o chamado trânsito adua-
neiro. A carga importada,
principalmente de Miami e
da China, chegava aos aero-
portos e era desviada e leva-

da para depósitos clandesti-
nos sem o pagamento dos
impostos.

As investigações começa-
ram em janeiro do ano pas-
sado, após a alfândega de
Santos ter percebido que
cargas importadas suposta-
mente encaminhadas para

lá na realidade não chega-
vam para o desembaraço
aduaneiro.

O próximo passo da ope-
ração é localizar quem se
beneficiou com a venda das
cargas por preços abaixo do
mercado.

O grupo  responderá pe-

los crimes de formação de
quadrilha, descaminho, fa-
cilitação de contrabando,
corrupção ativa, corrupção
passiva, inserção de dados
falsos em sistemas de infor-
mação e falsidade ideológi-
ca. As penas variam de um a
16 anos de reclusão. METRO

50
milhões de dólares é o
prejuízo inicial estima-
do pela Receita sobre
o esquema de fraudes.

Investigações começaram em janeiro de 2011

DIVULGAÇÃO



Derrotada há 30 anos na
guerra pelo controle das
ilhas Malvinas, a Argentina
agora tenta minar a força
britânica na região atacan-
do a economia. A Casa Ro-
sada vai acionar judicial-
mente as empesas que tra-
balham com petroleiras no
arquipélago. 

O chanceler Héctor Ti-
merman afirmou ontem
que serão adotadas medi-
das “administrativas, civis
e penais” contra bancos,
investidores, analistas e au-
ditores que trabalham em
conjunto com as empresas

que têm licença para ex-
plorar petróleo nas proxi-
midades das ilhas. 

Segundo Timerman, os
ataques se direcionam a
três níveis de empresas que
integram o negócio petro-
leiro: as que prestam apoio
logístico, os que financiam
a atividades e os que asses-
soram as cinco compa-
nhias que operam nas
ilhas. “Sem a participação
desses atores, o negócio
não pode ser levado adian-
te”, destacou. 

“Vamos levar adiante es-
ta caso para que o Reino

Unido entenda que precisa
cumprir as resoluções da
ONU, especialmente a que
diz respeito a solução pací-
fica para conflitos de sobe-
rania”, enfatizou o chance-
ler, em entrevista coletiva.

A medida foi anunciada
a pouco menos de um mês
do aniversário de 30 anos
do início da Guerra das
Malvinas – e no momento
em que a exploradora bri-
tânica Rockhopper está
buscando um parceiro para
investir no seu projeto de 2
bilhões de dólares nas
ilhas. METRO

Policiais gordinhos
vão ganhar menos
Os policiais de Londres vão
ter de submeter a controles
físicos regulares e os que ti-
verem sobrepeso poderão
sofrer medidas disciplinares
como redução do salário.

Um estudo que revisa as
formas de pagamento na
Scotland Yard (Polícia Me-
tropolitana londrina) apon-
ta que metade dos agentes
têm sobrepeso. METRO

Agentes vão ter de 

entrar em forma

DAN KITWOOD/GETTYIMAGES

Argentina ataca
petróleo britânico
nas Malvinas

Às vésperas do aniversário de 30 anos da guerra que deu o controle do
arquipélago ao Reino Unido, Buenos Aires pressiona pela posse das ilhas

Veterano de guerra observa canhão utilizado em Port Stanley em 1982; 

tensão aumenta entre Argentina e Reino Unido

MARCOS BRINDICCI 

52%
dos policiais de Lon-
dres estão acima do
peso, segundo estudo
da Scotland Yard. Do
total de agentes, 22%
são obesos e 1% sofre
de obesidade mórbida. 

www.readmetro.com
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Estudantes chilenos
enfrentam a polícia
O confronto entre estudan-
tes e professores voltou a
ocupar as ruas de Santiago
ontem, quando uma mani-
festação convocada pela
Assembleia de Coordena-
ção de Estudantes Secundá-
rios foi reprimida pelas au-
toridades locais. 

A polícia dissolveu a ma-
nifestação, da qual partici-
param 3 mil jovens, com
gás lacrimogêneo e jatos de
água. Os estudantes res-
ponderam jogando paus e

pedras. Não há informa-
ções sobre o número de
pessoas detidas. 

Os estudantes reclamam
desde o ano passado melho-
rias na qualidade da educa-
ção e gratuidade, em um
país que conta com um dos
sistemas de ensino mais de-
siguais do planeta. No ano
passado, foram realizadas
mais de 40 passeatas no
centro de Santiago, algu-
mas delas com mais de 100
mil participantes. METRO

SÍRIA

Revolta
completa 
1 ano e 
8 mil mortes
A onda de protestos con-
tra o presidente sírio,
Bashar Assad (foto), já
deixou mais de 8 mil
mortes em exatamente
um ano de conflito, se-
gundo o secretário-geral
da ONU, Ban Ki-Moon. 

“O secretário-geral ex-
pressa sua solidariedade

ao povo da Síria e às suas
legítimas aspirações para
conseguir dignidade, li-
berdade e justiça”, afir-
mou Martin Nesirky, por-
ta-voz do chefe da ONU,
em comunicado que lem-

bra o aniver-
sário do iní-
cio dos pro-
testos no
país. 

METRO

Afegãos pedem
saída dos EUA 
PROTESTO. O presidente do
Afeganistão, Hamid Kar-
zai, pediu os Estados Uni-
dos que retirem suas ba-
ses militares nos povoa-
dos afegãos. Ele prometeu
garantir sua própria segu-
rança em 2013 e não em
2014, como estava previs-
to. O ministério de Defesa
americano minimizou o
pedido. METRO

Asteroide passa
perto da Terra
ASTRONOMIA. Uma equipe
de astrônomos descobriu
que um asteroide de 50
metros de diâmetro pas-
sará muito próximo à Ter-
ra em 2013, mas não de-

verá trazer nenhuma
ameaça ao planeta, infor-
mou ontem a ESA (Agên-
cia Espacial Europeia). Ba-
tizada como 2012 DA14, a
rocha passará mais próxi-
ma da Terra do que mui-
tos satélites comerciais.

AGÊNCIAS

Líder de 
protestos é preso 
RÚSSIA. O ativista da opo-
sição Sergei Udaltsov co-
meçou uma greve de fo-
me ao ser condenado a 10
dias de prisão por desobe-
decer a polícia após uma
manifestação contra o
primeiro-ministro, Vladi-
mir Putin, vencedor das
últimas eleições presiden-
ciais sob denúncias de
fraudes. METRO 

Prefeito proíbe
civis de morrer 
ITÁLIA. O prefeito da cida-
de italiana de Falciano del
Massico, Giulio Fava, proi-
biu os moradores de mor-
rerem porque o cemitério
chegou ao seu limite. Fa-
va diz que a situação co-
meçou em 1964, quando
Falciano se emancipou da
vizinha Carinola. METRO 

Breves

Londres responde

O Reino Unido afirmou on-

tem que apoia a explora-

ção do petróleo nas ilhas.

“A exploração de hidrocar-
bonetos é um empreendi-
mento comercial legítimo”,
argumentou a chancelaria
britânica. 

O governo britânico diz
que aceita discutir a sobe-
rania das ilhas, desde que
os 3 mil habitantes da re-
gião façam esse pedido.











Parada certa
Estacionar de forma errada 
pode prejudicar seu carro {pág 16}

Carga pesada
Saiba como usar e o que diz a 
lei sobre os bagageiros {pág 19}

Carros 100% projetados no Brasil ganham o
mundo e colocam design do país em evidência 

Quarto mercado automotivo do planeta agora
exporta conhecimento {pág 18}
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Quem acredita que carro parado é sinônimo
de segurança e peças e componentes 100%
preservados está enganado.

O hábito de estacionar constantemente
sobre a calçada, por exemplo, pode causar
deformidade nos pneus, afetar a suspensão e
até gerar danos na direção do veículo, con-
forme explica o engenheiro e chefe do De-
partamento de Projetos Mecânicos da Facul-
dade de Engenharia da Unicamp, Auteliano
Antunes dos Santos Junior.

“Quando os veículos ficam com laterais
opostas em desnível, seja porque uma dessas
laterais está sobre a calçada ou por qualquer
outra razão, há uma mudança do região do
pneu onde a força peso é aplicada e da dire-
ção desta. Dependendo da altura do desnível
e de outras características como peso e rigi-
dez,  a mudança na direção da força no con-
tato entre o pneu e o solo pode levar à defor-
mação nos pneus.” 

Segundo o especialista, a análise da suspen-
são é mais complexa, já que a função princi-
pal do componente é contribuir no transporte
de pessoas, e não ficar parado em uma mesma
posição. “Assim, o sistema de suspensão, em

alguns casos, pode sim ser afetado pelo fato de
que permanece longo tempo com as rodas de
laterais diferentes em desnível.”

No caso da direção, o problema pode ser
causado pelo modo como o motorista entra
neste desnível, de acordo com o engenheiro.
“A direção pode se desregular ou mesmo que-
brar, em casos mais graves.”

Nas paradas mais simples, como em subi-
das ou descidas, a recomendação é de que se-
ja engatada a primeira marcha ou colocado
em “estacionamento” (posição P), para os
veículos automáticos. “Apesar disso, os
freios de estacionamento [freio de mão] de-
vem ser suficientes para parar o veículo em
qualquer inclinação da via.” 

A indicação do uso do freio de mão é uma
precaução para condições não esperadas que
influenciem no atrito entre as pastilhas e os
discos e pode gerar danos à caixa de câmbio
em caso de choques mais intensos, afirma  o
engenheiro.

PATRÍCIA GUIMARÃES
METRO SÃO PAULO

Parada de sucesso

Alguns cuidados na hora de estacionar podem
garantir maior durabilidade aos componentes 

Na subida ou descida, o freio de mão deve ser
suficiente para manter o veículo parado no local

DIVULGAÇÃO/RENAULT

“Não há possibilidade de problemas nos pneus
quando os dois lados estão no mesmo nível, 
ou seja, sobre a calçada, pelo menos não devido 
ao fato de estarem sobre a calçada.”
AUTELIANO ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR, 
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS MECÂNICOS DA FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNICAMP
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É aconselhável o engate da primeira 
marcha na subida e na descida, embora seja 

usado como precaução





A frota de carros mundial es-
tá mais brasileira. Até pouco
tempo, o quarto maior mer-
cado automotivo do planeta
tinha pouco destaque no de-
senvolvimento de modelos
vendidos em outros países,
mas isso está mudando. 

Hoje, quem viaja para a
Espanha e aluga um Chevro-
let Meriva, por exemplo, po-
de nem saber, mas o mono-
volume da GM conta com
projeto e design brasileiros.

Segundo a montadora, o
Meriva marca o início de
uma mudança de paradig-
ma da indústria automotiva
no país, que passa a servir
como base para projetos e
desenvolvimento de carros
globais, ou seja, vendidos
em várias partes do mundo.

Lançado em novembro
passado, o Chevrolet Cobalt
é um dos últimos exemplos
desse movimento. Idealiza-
do e produzido em São Cae-
tano do Sul, o sedã compac-
to será comercializado em
40 países espalhados pela
Europa, África, Oriente Mé-
dio e América do Sul.

Outra cria brasileira da
GM que deve ganhar o mun-
do é a nova S10. A líder no
segmento das picapes está
sendo produzida na Tailân-

dia e na unidade de São Cae-
tano do Sul, um dos cinco
centros globais de desenvol-
vimento da marca.

Produto baiano
Primeiro modelo global da
Ford do Brasil, o EcoSport
sai quentinho do centro de
desenvolvimento da compa-
nhia em Camaçari, na Ba-
hia, para ser vendido em
mais de cem países. 

Mais um resultado da ex-
celência brasileira em proje-
ção automotiva, o utilitário
compacto é todo marcado
pelo desenho nacional. 

“O carro mostra para o
mundo a competência do
design e da engenharia da
Ford do Brasil”, diz Marcos
de Oliveira, presidente da
Ford Brasil e Mercosul.

FERNANDO CORREA
METRO SÃO PAULO

Direto
da fonte

Carros projetados e desenvolvidos no
Brasil são sucesso em várias partes do
mundo Alto domínio em tecnologia e
pesquisa faz do país um dos grandes
centros globais de produção Quarto
maior mercado automotivo do planeta
agora exporta conhecimento

100%
do projeto da nova S10
foi desenvolvido por
engenheiros do Brasil
no centro tecnológico
de São Caetano do Sul.

‘Momento 
é divisor 
de águas’
Quando o assunto é pes-
quisa e tecnologia, o Brasil
passou a ser a cereja no to-
po do bolo. Segundo o con-
selheiro diretor do SAE
BRASIL, Francisco Satku-
nas, o moral alto começou
depois do sucesso dos mo-
tores Flex. “Passamos por
um momento divisor de
águas. Tivemos um investi-
mento pesado em pesquisa
nos últimos 10 anos e hoje
não precisamos mais copiar
tecnologia, pois estamos
desenvolvendo aqui mes-
mo. As matrizes das monta-
doras tradicionais e os for-
necedores passaram a reco-
nhecer a competência e a
criatividade do Brasil de-
pois da criação dos motores
Flex”, afirma o especialista.

Para Satkunas, embora
o momento seja de otimis-
mo, falta investir mais nos
profissionais de engenha-
ria, pois o país só tem me-
tade da mão de obra que
precisa, a outra metade
vem de fora.  METRO

DIVULGAÇÃO
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Tecnologia avançada

Saiba a importância que o 
Brasil tem dado ao 
desenvolvimento tecnológico 
e como isso reflete no 
mercado automotivo

Para Luiz Carlos Mello, enge-
nheiro e especialista em carros, o
Brasil está cerca de 50 anos atra-
sado quando o assunto é criação
e desenvolvimento de projetos
automotivos. O profissional cita o
Ford EcoSport como exemplo pa-
ra afirmar que a situação parece
estar mudando. Porém, segundo
o especialista, o país ainda tem
um longo caminho a percorrer

Luiz Carlos Mello, enge-
nheiro e especialista em car-
ros, descreve o que seria um
modelo global. “Deve ter boa
aceitação no mercado interno
e ser vendido em pelo menos
três continentes”

A Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) avalia
que de 2011 a 2015 as 
montadoras instaladas no 
Brasil investirão cerca de US$
19 bilhões, sendo boa parte
em pesquisa

A nova picape 
S10 tem a Tailândia co-
mo principal mercado.
O país compra cerca de
500 mil picapes por ano

Os modelos virtuais fei-
tos nos centros tecnológi-
cos reduzem em até 40%
o tempo necessário para a
criação de um protótipo

Os motores Flex elevaram o Bra-
sil ao patamar de produtor tecno-
lógico de respeito. O etanol E85,
dos americanos, é baseado em tec-
nologia brasileira

300
mil é quanto custa
desenvolver um 
protótipo de carro.
Tecnologias digitais
presentes em centros
de pesquisa criam
modelos virtuais que
reduzem esse custo. 

Além de produzir, o Brasil passa
a fazer parte dos países que desenvolvem 

projetos de carros para o mundo



Bagagem protegida 
e no lugar correto

Medida certa Veja o que é permitido por lei para o 

transporte de cargas em veículos de passeio

Fonte: Denatran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) e Conatran (Conselho Nacional de Trânsito)

Bagageiro

Carga

Infração

4 pontos
na CNH (Carteira 

Nacional de Habilitação)

R$ 85,13 
de multa

Cargas maiores do que o comprimento do veículo devem estar 
sinalizadas à noite com luz ou refletor vermelho

Altura:
carga 
deve ter 
altura 
máxima 
de 50 cm

Comprimento: 
maior ou igual ao 
da carroceria

Peso máximo da 
carga está estipulado 
no manual do veículo

Proibido atrapalhar 
a visibilidade do 

condutor

Proibido 
ocultar as 

luzes do freio

Não é preciso brigar com o
porta-malas ou diminuir o
número de bagagens e ca-
carecos transportados para
garantir o seu lugar no car-
ro. O bagageiro pode au-
mentar em até 75 kg a ca-
pacidade de carga do utili-
tário com segurança e con-
forto aos passageiros.  

O acessório de teto pode
ser aberto ou fechado. Os
bagageiros abertos são de
aço e usados para transpor-
tar bicicletas, pranchas ou
caiaques. Os fechados, si-
milares a uma caixa, são
de plástico e possuem
aberturas laterais. 

Mas é bom saber que, ao
aumentar a capacidade de
carga, o consumo de com-
bustível será de 15% a 25%
maior do que o habitual.
Uma das alternativas ofe-
recidas pelo mercado para
minimizar o gasto de gaso-
lina são os bagageiros aero-
dinâmicos. “Por serem
mais estáveis, o consumo
de combustível é minimi-
zado”, diz Fábio Melo, ge-
rente de vendas e marke-
ting da Thule. 

Dentro da lei
Necessidade e economia
não são os únicos fatores
que o motorista deve ob-
servar antes da compra. O
bagageiro escolhido deve
estar de acordo com as
normas do Conatran (Con-
selho Nacional de Trânsito). 

Segundo a regulamenta-
ção, o acessório não pode
ultrapassar 50 cm de altura,
caso contrário o proprietá-
rio do carro será multado. A
infração é de R$ 85,13 e
quatro pontos na carteira
de habilitação.   

5 anos
é o período médio de
garantia oferecido 
pelas empresas de 
bagageiros. Para au-
mentar a durabilidade
dos produtos de plásti-
co, lave-os apenas com
água e sabão. 

MARIANNA PEDROZO
METRO SÃO PAULO

Bagageiro aumenta em até 75 kg
a capacidade de carga do veículo

Preço do acessório varia de 
R$ 400 a R$ 4,5 mil
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‘Shame’ aborda 
o vício em sexo 

Fassbender (Michael) e Carey Mulligan (Sissy) em cena

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Breves

Natália Lage estre-
la a peça “JT – Um
Conto de Fadas
Punk”, de hoje a
27/05, no CCBB
(rua Primeiro de
Março, 66, Centro.
Tel.: 3808-2020).

METRO RIO

A mostra da artis-
ta plástica Isa Nis-
sembaum fica até
5 de abril na Gale-
ria Marly Faro (rua
Anibal de Men-
donça, 221, 
Ipanema. Tel.:
2259-9417).

METRO RIO

1

2

1

2

Parque Lage
A Escola de Artes
Visuais do 
Parque Lage
(rua Jardim
Botânico, 424.
Tel.: 3257-1800)
inaugura hoje o
Centro de
Visitantes e a
mostra “Verde
Memória”.

60 segundos

Drica (à dir.) volta aos palcos com Mariana Lima

DRICA MORAES
“ESTOU REDESCOBRINDO

TUDO COM PRAZER” 
Após tratamento contra a
leucemia, Drica Moraes vol-
ta aos palcos na peça ‘A pri-
meira vista’, que estreia ho-
je no Teatro Poeira (rua São
João Batista, 104 – Botafo-
go. Tel: 2537-8053. Qui e
sex, 21h (R$ 50); sábado,
21h (R$ 70); e domingo, 
19h (R$ 60).

Como aconteceu esse convi-
te e como está sendo essa
volta aos palcos?
O Enrique Diaz (diretor) e
a Mariana me mandaram
esse texto em uma das
minhas internações.
Achei que não consegui-

ria. É muito bom voltar
ao teatro.
Você tem sentido alguma
limitação?
Não, eu me esqueço dos
limites. Se ninguém me
perguntasse se estou can-
sada ou se estou com fo-
me, esqueço que preciso
comer, descansar.
Você faz uma personagem
com grandes anseios. Qual
sua maior vontade hoje?
É uma bênção estar viva e
ao lado dessas pessoas
queridas. Estou redesco-
brindo tudo com muito
prazer. Essa é minha von-
tade. METRO RIO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Denzel é
espião em
‘Protegendo
o Inimigo’
Nas favelas da Cidade do Ca-
bo (África do Sul), o ex-
agente da CIA Tobin Frost
(Denzel Washington) procu-
ra abrigo no consulado
americano quando recebe
ameaças de morte. Este é o
princípio da ação de “Prote-
gendo o Inimigo”, que es-
treia hoje no Brasil. 

O problema é que, por
ser acusado de vazar infor-
mações anos antes, ele aca-
ba preso, sob os cuidados
do novato Matt Weston
(Ryan Reynolds). Não demo-
ra para que os bandidos do
início do filme ressurjam e
coloquem todos em perigo. 

METRO

O forte do diretor britânico
Steve McQueen é deixar a
plateia apreensiva. Isso já
havia sido demonstrado
em “Hunger” (2008), sobre
um ativista do IRA, e se
confirma em “Shame”, seu
mais recente filme, que
chega hoje ao Brasil. 

Michael Fassbender in-
terpreta Brandon Sullivan,
um executivo que, para es-
quecer dos problemas do
dia a dia no trabalho, cerca-
se de sexo. Suas compa-
nhias nas horas vagas são
prostitutas ou mulheres
com quem tem uma noite
e nada mais.

Quando a rotina começa
a atormentá-lo, entra em

sua vida uma garota com
quem o relacionamento é
íntimo, mas completamen-
te assexuado: sua irmã Sis-
sy. Decidida a ser atriz, ela
vai morar na casa dele e,
sem querer, quebra o entra-
e-sai de parceiras.

O convívio dos irmãos é
o que guia a história, mas o
que chama a atenção mes-
mo é a quantidade de cenas
de nudez. Há momentos de
gracinhas, mas que não fa-
zem rir. No máximo, conse-
guem arrancar um riso ner-
voso do público.

RAQUEL PAULINO
METRO SÃO PAULO

Denzel: mais um longa de ação

DIVULGAÇÃO

O paulista Anderson Silva
ainda não era um ídolo
nacional quando, em 7 de
agosto de 2010, derrotou
o americano Chael Son-
nen em uma luta terrivel-
mente dura, na Califór-
nia (EUA), mantendo as-
sim seu título de cam-
peão mundial peso mé-
dio (até 84 quilos) do Ulti-
mate Fighting Cham-
pionship (UFC). A prepa-
ração do brasileiro para
esse combate é o foco de
“Anderson Silva – Como
Água”, documentário do
americano Pablo Croce
que estreia hoje no Brasil.

O filme acompanha
ainda os bastidores do
UFC e traça o perfil de
Anderson, procurando
desvendar o homem por
trás do esportista.

Nesses últimos dois
anos, Silva e o UFC con-
quistaram milhões de fãs
brasileiros, rompendo a
fronteira de modalidade
restrita a amantes de lu-
tas, cuja exibição costu-
mava se restringir a
emissoras de TV a cabo.

PAULO
MAURICIO COSTA
METRO RIO

Bastidores de 
um combate
histórico

Documentário 
que estreia hoje
no Brasil mostra
preparação de
Anderson Silva 
para luta 
em 2010

Silva espanca o 
boneco-sparring 

durante o treinamento,
nos Estados Unidos



Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.rj@metrojornal.com.br

Leitor fala

Pergunta  

Falhas na Educação
Aloizio Mercadante, o atual ministro da
Educação, admitiu que apenas 292 creches
do ProInfância estão em funcionamento,
ou seja, 7% do total programado. Colocou
a culpa em vários fatores que, no fundo,
resumem-se à má gestão do processo, e
terminou por prometer a correção dessas
falhas. O ministro informou, também, que
haverá mudanças no Enade para evitar que
aconteçam fraudes. Por que o ministro
anterior da pasta, Fernando Haddad, que
Lula declarou que ficaria na história do
Brasil como o melhor ministro da Educação
de todos os tempos, não conseguiu ver,
nemencaminhar a solução desses
problemas, durante a longa passagem pelo
ministério?
Ronaldo Gomes – Rio de Janeiro, RJ

Bueiros do Rio
Pelo que sabemos, os problemas relativos
aos bueiros da cidade do Rio de Janeiro
estão longe de acabar. Até quando vamos
ter de conviver com esse perigo nas
calçadas cariocas? Depois da queda de uma
mulher, a Infraero tapou um bueiro no
aeroporto Tom Jobim. Isso deveria servir de
exemplo mínimo para a concessionária de
luz do Rio e para as autoridades. Quando
fazem alguma coisa, é somente após um
acidente.
Fátima Amaral – Rio de Janeiro, RJ

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

Você concorda com a proibição de venda

de bebida alcoólica nos estádios de

futebol?

@raraujo71: Concordo. É menos uma
razão para torcedores arrumarem
confusão.

@fer_nery: Eu concordo. Quem quiser
beber, que o faça fora do estádio, antes
de o jogo começar.

@brubaldino: Não. O mais importante é
que as bebidas não sejam vendidas em
latas ou garrafas, mas em copo plástico.

por Farini
Os invasores

Áries (21/3 a 20/4)
Hora de diminuir as tensões ao lidar com as pessoas e come-
çar a harmonizar a sua vida, coloque as coisas no seu devido
lugar enquanto você ainda pode.
Touro (21/4 a 20/5)
Equilíbrio emocional e satisfação diante de dificuldades e ne-
gociações que podem estar terminando de forma positiva pa-
ra a sua vida. Bom dia para namorar.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Espere sempre pelo melhor, evite se angustiar por coisas que
tem o seu prazo certo pra acontecer e estão quase lá, saiba
esperar e cultivar a temperança.
Câncer (21/6 a 22/7)
Iniciativa e muita cabeça para saber o que é o melhor a ser
feito por você e pelo grupo. Bom momento para diminuir o
estresse curtindo junto com o seu amor.

Leão (23/7 a 22/8)
Chega de tantas incomodações e enfrentamentos, está na
hora de tocar a vida adiante com muito mais energia e bom
entendimento com as pessoas ao seu redor.
Virgem (23/8 a 22/9)
Deixe a poeira baixar e tenha mais esperança na vida, algu-
mas situações precisam se assentar antes que tudo fique
como realmente deve ser. Espere um pouco.
Libra (23/9 a 22/10)
Dia de descontração com pequenos problemas que precisam
e podem ser totalmente resolvidos antes de você voltar to-
das suas atenções para a pessoa amada.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Converse mais com as pessoas e escute o que elas têm a di-
zer. Está na hora de fazer acertos e acomodar os interesses
delas para que reine a paz entre todos.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Clima de paixão e emoções à flor da pele, bom momento para
fortalecer o relacionamento e se divertir com a pessoa amada.
O resto pode esperar um pouco.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
O mundo pode não lhe proporcionar tudo o que você deseja,
mas pelo menos bons momentos ao lado do seu amor você
pode conseguir sem grandes dificuldades. 
Aquário (21/1 a 19/2)
Tire o dia para descansar a cabeça e não ficar pensando demais
em coisas que já passaram. Você precisa cuidar mais de si mes-
mo e dar um tempo para o mundo.
Peixes (20/2 a 20/3)
Dia de voltar para a realidade e encarar os fatos, sejam eles
agradáveis ou não. A questão é que você precisa reagir e
tomar algumas decisões importantes.
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Horóscopo Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Cruzadas

Sudoku

QUICHE QUENTE 
DE FRUTAS 
VERMELHAS

A
Quiche teve origem na região de Lorraine, na
França, mas foi criada por um alemão. Sua re-
ceita original, a famosa Quiche Lorraine, é feita
com creme de leite fresco, ovos, e bacon. Hoje,

a variação de sabor é a marca registrada dessa “torta”
como essa que a culinarista Ana Costa fez para servir
como uma deliciosa sobremesa.

DANIEL BORK
Receita Minuto

Modo de preparo:
Massa: Bata no processador a
farinha, o açúcar, o sal e a
manteiga gelada até obter
uma farofa úmida. Junte os
demais ingredientes e bata
até obter uma massa lisa.
Abra a massa na forma para
quiche de 25 cm e deixe gelar
por 30 minutos, fure o fundo
da massa com um garfo e asse
em forno preaquecido à
180ºC até que fique levemen-
te dourada. Empregue.
Recheio: Em uma panela
grande coloque o leite con-
densado, as gemas, a farinha
de trigo, o amido de milho e
misture ate ficar homogêneo.
Junte o leite e leve ao fogo,
mexendo, até obter um creme
firme e brilhante. Junte a
manteiga e a pasta e deixe es-
friar completamente.
Cobertura: Derreta o choco-
late e junte os demais ingre-
dientes.

Montagem
Na massa já pré-assada fria
coloque o recheio frio e em
seguida a cobertura. Leve ao
forno pré aquecido a 180º
até dourar. Retire do forno e
deixe esfriar, em seguida de-
core a gosto.

Massa:
250 g de farinha de trigo
75 g de açúcar
1 colher (sobremesa) 

de açúcar de baunilha
1 colher (café) rasa de sal
150 g de manteiga extra

sem sal, gelada e picada
1 ovo tipo jumbo 
(60 g cada), ligeiramente
batido

Recheio:
2 gemas de ovos tipo 

jumbo (20 g cada), 
peneiradas

½ lata de leite condensado
15 g de farinha de trigo
15 g de amido de milho
200 ml de leite UHT Integral
1 colher (sopa) de 

manteiga sem sal (20 g)
200 g de compota de 

frutas vermelhas

Cobertura:
150 g de chocolate 

meio amargo
1 lata de creme de leite

sem o soro
1 ovo

Decoração:
Frutas Vermelhas
Açúcar impalpável e 

Cacau em pó
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O Metro indica

Cinema
“Guerra é Guerra”. A comédia de ação dirigida McG (de “As
Panteras”) coloca a estrela Reese Witherspoon sendo disputa-
da por dois homens, ambos espiões, vividos por Chris Pine e
Tom Hardy. A atriz esteve no Rio para divulgar o longa-metra-
gem e disse gostar de atuar em filmes-pipoca.
No Cinemark Downtown (av. das Américas, 500 - 
Barra da Tijuca. Tel.: 2494-7072) e circuito.

Show
“Lulu Santos”. O cantor e
compositor volta a ter como
principal companhia a 
guitarra elétrica, após dois
trabalhos acústicos. O show
de amanhã terá grandes 
sucessos de sua carreira, 
como “Toda Forma de Amor”
e “Um Certo Alguém”.
No Citibank Hall (av. Ayrton
Senna, 3.000 - Shopping Via
Parque - Barra da Tijuca.
Tel.: 4003-6464).
Amanhã, às 22h.
Ingressos de R$ 70 a R$ 200.
Classificação 15 anos.

Shows
“Pedro Luis” e “Mariana Ay-
dar”. Na mesma noite, a lona
da Lapa abriga os shows do
cantor carioca Pedro Luis e da
cantora paulista Mariana Ay-
dar. Pedro apresentará o re-
pertório de seu primeiro CD
solo, “Tempo de Menino”. Ma-
riana vai cantar músicas de
seus três discos e terá alguns
convidados, entre eles o rap-
per Emicida.
No Circo Voador (rua dos 
Arcos, s/nº – Lapa.
Tel.: 2533-0354). Amanhã, 
às 23h. Ingressos R$ 60.
Classificação 18 anos.

Show
“Orquestra Voadora”. Sucesso absoluto no último Carnaval, a
banda prepara a sua primeira turnê internacional. Hoje, o gru-
po de 15 instrumentistas toca na Praça XV. 
No Cais do Oriente (rua Visconde de Itaboraí, 8 - Praça XV.
Centro. Tel.: 2203-0410). Hoje, à 0h. Ingressos: R$ 40. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Chris Pine e Reese Witherspoon na comédia

Lulu promete seus hits

A trupe da Orquestra vai ganhar o mundo dia 19

Mariana canta na Lapa

‘Tatyana’ estreia
temporada popular
Espetáculo consagrado ano
passado no Municipal, “Ta-
tyana”, da coreógrafa De-
borah Colker, fica de hoje
a 6 de maio em temporada
popular no Teatro João
Caetano (Praça Tiradentes.
2332-9257), com ingressos

a R$ 17 e R$ 23. Colker
compõe uma ficção na qual
Púchkin interage com seus
personagens. O cenário tem
como eixo uma árvore me-
tálica, sobre a qual os baila-
rinos executam partes da
coreografia. METRO RIO

O espetáculo é inspirado em “Evguêni Oniéguin”, 
obra do escritor russo Aleksandr Púchkin (1799-1837)

DIVULGAÇÃO

Deborah Colker assina a direção



Flu nega
contato
com
Bernardo
O diretor de futebol do Flu-
minense, Rodrigo Caetano,
negou ontem que o Tricolor
esteja negociando com o
meia Bernardo, ex-Vasco. Os
dois trabalharam  juntos até
o final do ano passado,
quando Caetano trocou São
Cristóvão pelas Laranjeiras.
“Se vier, mudo de nome”,
disse o dirigente. 

O meia diz que não fica
no Vasco, depois de ter en-
trado na Justiça contra o clu-
be por falta de pagamento.
Líder do Grupo 4 da Liberta-
dores, o Flu está mal na Taça
Rio. Terceiro colocado do
Grupo B, a quatro pontos do
líder Vasco, enfrenta o Ma-
caé amanhã, às 18h, em Mo-
ça Bonita. METRO RIO

Lesão de
Maicosuel
preocupa
O meia Maicosuel voltou a
sentir a coxa direita no em-
pate em 1 a 1 com o Treze-
PB, quarta-feira à noite, na
estreia da Copa do Brasil e
preocupa o departamento
médico do Botafogo. O joga-
dor voltava após um perío-
do se recuperando da mes-
ma lesão. Vice-líder do Gru-
po A, atrás do Macaé, o Bo-
tafogo enfrenta o Vasco, do-
mingo, às 18h30, no Enge-
nhão. METRO RIO

Bernardo está sem clube

MARCELO SADIO/VASCO.COM.BR

Até os 31 minutos do segun-
do tempo, o Flamengo ven-
cia o Olimpia por 3 a 0 –
gols de Bottinelli, Ronaldi-
nho (de pênalti) e Luiz Antô-
nio –, a torcida cantava feliz
na arquibancada, gritava “O
Imperador voltou!” e sabia
que tinha caixa para mais. 

O gol de falta de Zeballos
sequer abalou a confiança
da torcida. E nem o mais oti-
mista torcedor do Olimpia
imaginava que o seu time
iria arrancar um empate
com o Flamengo em pleno
Engenhão, depois de ter le-
vado um passeio nos pri-
meiros 75 minutos. Caballe-
ro e Marín concretizaram o
empate paraguaio.

O resultado ainda deixa o
Rubro-Negro na liderança
do Grupo 2 da Libertadores,
mas não deixa o clube da
Gávea em situação confortá-
vel, já que terá de conseguir
pontos em dois jogos segui-
dos fora de casa.

Os dois times voltam a se
enfrentar dia 28, no Para-
guai, pela quarta rodada da
Libertadores. 

Pela Taça Rio, o Fla, quar-
to colocado com 6 pontos,
precisa vencer o Fribur-
guense, domingo, para não
se complicar. METRO RIO

Vexame!
Flamengo faz 3 a 0, jogando bem e dando um chocolate no Olimpia, mas,

nos 15 minutos finais, cede o empate ‘Inacreditável’, resume Vagner Love

Fla cai em casa e agora terá de vencer ao menos uma das duas partidas que fará fora de casa

ANDRÉ PORTUGAL/VIPCOMM

3
esporte
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TAÇA RIO
CLASSIFICAÇÃO

GRUPO A

P V GP SG

MACAÉ 9 3 8 4

BOTAFOGO 7 2 8 4

RESENDE 7 2 4 3

FLAMENGO 6 2 5 2

N. IGUAÇU 3 1 2 -3

MADUREIRA 3 1 2 -5

BONSUCESSO 2 0 4 -1

OLARIA 2 0 2 -2

GRUPO B
P V GP SG

VASCO 7 2 7 5

V. REDONDA 6 2 6 2

FLUMINENSE 3 1 4 0

D DE CAXIAS 3 1 3 -1

BOAVISTA 3 1 4 -2

BANGU 3 0 2 0

AMERICANO 1 0 5 -3

FRIBURGUENSE 1 0 2 -3

4ª RODADA

AMANHÃ
16h -Olaria x Volta Redonda

16h - Madureira x Bangu

16h - Fluminense x Macaé

DOMINGO
16h - Friburguense x Flamengo

16h - Bonsucesso x Americano

16h - Duque de caxias x Resende

16h - Americano x Olaria

16h - Boavista x Nova Iguaçu

18h30 - Botafogo x Vasco

Messi cita R10
e Deco como
melhores 
‘garçons’
PARCERIA. Em entrevista
ao programa “Match of
the Day Kickabout”, da
“BBC”, ontem, o atacante
Lionel Messi, do Barcelo-
na, citou R10 e Deco co-
mo melhores compa-
nheiros de time: “É mui-
to difícil escolher apenas
um. Tive a sorte de jogar
com Ronaldinho, Deco,
Eto’o e atualmente com
Xavi, Iniesta e Fàbregas”,
disse o argentino. 

METRO RIO

Conmebol veta
nova inscrição
de Adriano
LIBERTADORES. O Flamengo
já consultou a Conmebol
(Confederação Sul-Ameri-
cana de Futebol) para sa-
ber se pode inscrever o
atacante Adriano para a
segunda fase da Libertado-
res deste ano. Isso confir-
ma o interesse em trazer o
camisa 9 de volta para a
Gávea, depois do seu desli-
gamento do Corinthians,
segunda-feira.  O proble-
ma é que o jogador já ti-
nha sido inscrito pelo Co-
rinthians, que também
disputa a o torneio. O de-
partamento jurídico do Fla
acredita que poderá ins-
crever o Imperador, embo-
ra a Conmebol negue: “Ele
(Adriano) foi inscrito, mas
não foi relacionado para
nenhum jogo. Não chegou
a atuar pelo Corinthians”,
explicou Andre Galdeano,
supervisor jurídico do Fla.
Para jogar a Taça Rio, o Im-
perador teria de ter sido
inscrito no torneio até on-
tem. METRO RIO

Breves

SATIRO SODRE/AGIF

Autor do gol contra o Liber-
tad (PAR), no empate do Vas-
co em 1 a 1, quarta-feira à
noite, em Assunção, pela Li-
bertadores, e também pro-
tagonista da expulsão aos 7
minutos do segundo tempo,
que prejudicou o time vas-
caíno, Diego Souza desem-
barcou ontem no Rio se des-
culpando pelo cartão ver-
melho: “Realmente perdi a
cabeça, mas foi em função
de ter apanhado o jogo in-
teiro”, justificou o meia.

O zagueiro Dedé contou
que ele ele e o companheiro
de zaga Renato Silva foram
alvo de insultos racistas. “É
triste. Não é fácil escutar
um babaca chamar a gente
de macaco. Fico triste por
existirem pessoas assim,
mas mantenho a minha ca-
beça erguida”, disse Dedé.

Líder do Grupo B do Ca-

rioca, com 7 pontos, o Vasco
enfrenta o Botafogo, domin-
go, às 18h30, no Engenhão,
pela quarta rodada da Taça
Rio. Na Libertadores, o cruz-
maltino é vice-líder, com 4
pontos, atrás do Libertad,
adversário de quarta-feira,
em São Januário. METRO RIO

Diego Souza se
desculpa e Dedé 
acusa racismo

Dedé diz que foi 

chamado de “macaco” 

MARCELO SADIO/VASCO.COM.BR

Flamengo: Paulo Victor; Rafael Galhardo , Gonzá-
lez, David e Junior Cesar; Muralha, Luiz Antônio,
Bottinelli e Thomás (Negueba ); Ronaldinho e Vag-
ner Love. Técnico: Joel Santana

• Estádio: Engenhão • Gols: Bottinelli aos 37’ do 1º tempo, Ronaldinho
Gaúcho aos 13’, Luiz Antônio aos 18’, Zeballos aos 31’, Caballero aos 39’ e
Marín aos 44’ do 2º 
• Arbitragem: Jose Buitrago (COL), auxiliado por Wilmar Navarro (COL) e
Alexander Guzman (COL) • Pagantes: 26.830 • Renda: R$ 695.114

Olimpia: Martín Silva; Nájera, Enrique Meza, Adrián
Romero e Sebastián Ariosa; Aranda (Zeballos),
Caballero , Órteman (Hobecker) e Marín ; Maxi
e Luis Caballero (Candía). Técnico: Gerardo Pelusso

3
3x

REUTERS/ALBERT GEA

Lionel 
Messi

Mago no estaleiro

“Não me lembro
de algo assim na
minha carreira.
Uma festa se
transformar em
pesadelo.”
JOEL SANTANA
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Temporada 2012 da F-1 começa neste final de semana Categoria vive expectativa pelo
rendimento do bicampeão Vettel Sem Barrichello, Massa e Senna representam o Brasil

Luzes acesas para a 

Largada para o primeiro GP do ano, na Austrália, será na madrugada de domingo 

MARK HORSBURGH / REUTERS

Domingo, às 3h, quando as
luzes se apagarem no cir-
cuito australiano de Albert
Park, em Melbourne, esta-
rá dada a largada para tem-
porada 2012 da Fórmula 1.
Para esta edição, a 63a da
categoria, o calendário foi
expandido para 20 corridas
– o GP de Austin (Texas) foi
incluído e o GP do Bahrein
retornou.

E os olhos se voltam pa-
ra o carro da Red Bull, on-
de estará Sebastian Vettel,
24 anos, bicampeão e favo-
rito ao terceiro título con-
secutivo do Mundial. Imba-

tível? É o que passa pela ca-
beça dos 23 rivais quando
pensam na supremacia do
alemão. Mas, por mais po-
derosa que seja a combina-
ção Vettel/RBR, o desafio de
quebrar a hegemonia já foi
aceito pelos outros pilotos.

Recém-chegado na Fór-
mula Indy, Rubens Barri-
chello não estará no grid –
coisa que não acontece des-
de 1992 –, o que deixa o
Brasil representado por
dois pilotos que entram
pressionados. Felipe Massa,
da Ferrari, e Bruno Senna,
que assumiu o posto de Ru-

binho na Williams, têm só
um ano de contrato e pre-
cisam mostrar serviço para
ter um cockpit após o GP
do Brasil, que encerra o
campeonato, dia 25 de no-
vembro.

Massa, entretanto, preci-
sa superar problemas de
adaptação com o novo carro
da escuderia italiana. Sem
sequer subir ao pódio em
2011, o piloto promete um
ano de superação. “Vou ser
competitivo e lutar pelos
objetivos mais importantes:
vitórias e resultados”, disse.

Já Senna, que tem ape-

nas 26 corridas no currícu-
lo, fez só dois pontos no
ano passado e sabe que tem
muito a provar – ainda mais
pelo parentesco com o tri-
campeão Ayrton Senna.

“É interessante estar em
uma equipe que teve meu
tio como piloto, mas preci-
so ser rápido e inteligente
para permanecer”, afirmou.

Entre os demais concor-
rentes, a novidade fica por
conta do retorno do finlan-
dês Kimi Raikkonen, cam-
peão de 2007, que agora
corre pela Lotus. 

O regulamento não teve

mudanças, mas os carros
estarão um pouco diferen-
tes. Com a redução da altu-
ra limite dos bicos, a maio-
ria das escuderias adotou
degraus no elemento, que
alterou o design. 

Regras para os escapa-
mentos aerodinâmicos
também acabaram impos-
tas, que regulam o uso do
da aceleração e torque do
motor e posicionamento
da saída do escapamento.

Fórmula 1

WILSON DELL’ISOLA
METRO SÃO PAULO

Depois de perder a primei-
ra partida da série melhor
de três das quartas de final
da Superliga Feminina de
Vôlei para o Mackenzie/Cia
do Terno (MG), terça-feira,
em Belo Horizonte, a Unile-
ver, a equipe comandada
pelo técnico Bernardinho
tem a obrigação de vencer
o segundo jogo da série,
amanhã às 10h, no Maraca-

nãzinho, no Rio, para em-
patar o confronto e forçar
o terceiro jogo. 

Se chegar à vitória, a
equipe carioca decidirá
com o Mackenzie a vaga
para as semifinais na ter-
ceira e última partida da
série, marcada para segun-
da-feira às 21h15, também
no Maracanãzinho.

“O time delas jogou mui-

to bem. A gente continua
errando em cadeia, deixan-
do o time adversário abrir
no marcador. Conseguimos
buscar no primeiro e no
quarto sets. O tie break foi
confuso, ao meu ver com
bolas duvidosas. Felizmen-
te teremos dois jogos em
casa para definir, com mais
postura, atitude e confian-
ça”, disse a líbero campeã

olímpica Fabi.
Pela Superliga Masculina,

o RJX inicia a busca pela va-
ga na semifinal domingo, às
12h, em na Vila Leopoldina,
em São Paulo, contra o Sesi-
SP. O segundo jogo será sá-
bado, dia 24, às 12h, no Ma-
racanãzinho e o terceiro, se
necessário, dia 31, às 21h,
novamente em São Paulo.

METRO RIO

Unilever busca empate e RJX inicia 
briga por vaga na semi da Superliga

Marlon e Lucão, do RJX

ALEXANDRE ARRUDA/CBV/DIVULGAÇÃO

Fernanda Venturini

GIL LEONARDI/ADORO FOTO

Maurício é
indicado para
o Hall da
Fama do Vôlei
CRAQUE. Bicampeão olím-
pico com a Seleção Brasi-
leira Masculina de Vôlei
(Barcelona’1992 e Ate-
nas’2004), o ex-levanta-
dor Maurício Lima terá
seu nome incluído no
hall da fama da modali-
dade. A cerimônia de in-
dução acontecerá nos
dias 19 e 20 de outubro,
em Holyoke, Massachu-
setts, nos Estados Uni-
dos.Maurício será o séti-
mo brasileiro a receber a
honraria. Bernard Raz-
man, Jaqueline Silva,
Carlos Arthur Nuzman,
Ana Moser, e a dupla
Adriana Behar e Shelda
já tiveram seus nomes
eternizados na modalida-
de. Maurício disputou
cinco Olimpíadas e foi
campeão mundial, em
2002. Na Liga Mundial fo-
ram mais quatro títulos
(1993, 2001, 2003 e
2004). METRO RIO

Fifa esnoba
Marin em
visita ao
Brasil 
BARRADO. A visita de Jo-
seph Blatter, presidente
da Fifa, ao Brasil previs-
ta para hoje se resume
ao encontro com a pre-
sidenta Dilma Rousseff,
que estará acompanha-
da do ministro do Es-
porte, Aldo Rebelo, e de
Pelé. José Maria Marin,
novo mandatário da
CBF e do COL, não foi
chamado para o encon-
tro. METRO RIO

Breves
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